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Rado Radešček se je rodil v Ljubljani 16. septembra 1946. Po osnovni šoli in 

gimnaziji se je vpisal na ljubljansko Filozofsko fakulteto, Oddelek za slovanske jezike 

in književnosti in po končanem študiju prejel naziv profesor slovenščine in 

srbohrvaščine. Ni se zaposlil kot profesor slovenščine v šoli, pač pa je kariero nadaljeval v uredništvih 

časopisnih hiš Delo in Ljubljanski dnevnik. Dalj časa je bil zaposlen kot novinar pri Kmečkem glasu, dokler ga 

ni pot pripeljala v takratno PTT podjetje Ljubljana.  

V njegovem življenju sta bili dve temi, ki sta ga zares zanimali in sta se prepletali. Prva je bila jamarstvo, druga 

pa slovensko ljudsko izročilo - bajke, vraže, legende in nenavadne zgodbe. Obema pa je posvetil ves svoj prosti 

čas.  

Jamarjem se je zapisal že v osnovnošolskih časih. Z jamarji tedanjega ljubljanskega društva je aktivno sodeloval 

nekaj let. Najbolj znan je po preboju pasaže v Najdeni jami pozimi 1962/63, ki se po njem imenuje Radeščkova 

pasaža.  

Za ljubezen do slovenskega ljudskega izročila, nenavadnih zgodb in legend ga je navdušil oče in to je z veseljem 

večkrat povedal. Kot novinar je veliko časa prebil med preprostimi ljudmi. Le-ti so mu znali povedati mnogo 

nenavadnih zgodb, vraž in legend. Tako je leta 1983 pri Cankarjevi založbi izšla prva knjiga z naslovom 

Slovenske legende. Naslednje leto 1984 so pri založbi Kmečki glas izdali Slovenske ljudske vraže. Naklada 7000 

izvodov je kmalu pošla, zato so se 1988 leta pri založbi odločili za ponatis. V tem času je tudi magistriral na 

FDV z nalogo »Transmisija tradicij kot komunikacijski sistem«. Del magistrske naloge je leta 2000 izšel v knjigi 

Boj med svetlobo in temo pri Založbi Bogataj iz Idrije.   

Leta 1987 je postal član Planinskega društva PTT Ljubljana, sedaj Pošte in Telekoma Ljubljana. Najprej je za 

izlete po jamah okrog Planinskega polja navdušil svoje sodelavce, kasneje pa še ostale člane planinskega 

društva. Niti zlom noge niti buške zaradi bližnjega srečanja glave s kapnikom niso odvrnili planincev od 

njegovih izletov. Marsikdo je v njegovi družbi prvič ugledal modrikasto mračno udornico Vranje jame, temačen 

vhod v Skedneno jamo in bleščečo svetlobo poplavljenega Planinskega polja s Planinsko goro v ozadju. 

S kamero je posnel vzdušje planincev-jamarjev v jami Mačkovica, spust v Stoto jamo, pohod po Rakovem 

Škocjanu. Rojevala se je nova in prva jamarska transverzala, ki jo je poimenoval Poštarska jamska pot. Natisnil 

je nekaj dnevnikov, naredil žige, za značke pa je uporabil kar kovinske zamaške. Ponovoletno jamarsko 

silvestrovanje v jami Mačkovica pri Lazah je postalo tradicionalno. O tem dogodku so pisali v Slovenskih 

novicah, na takratni novi TV3 pa so pripravili celo oddajo o tem.  

Kot član upravnega odbora planinskega društva je dal pobudo za ustanovitev Planinsko-jamarskega odseka. 

Decembra 1993 je društvo izdalo Vodnik po poštarski jamski poti in nato si je prizadeval, da Planinska zveza 

Slovenije sprejme Poštarsko jamsko pot v seznam slovenskih transverzal, kar se je zgodilo leta 1995. Natisnjeni 

so bili dnevniki in izdelane značke - za enkrat, dvakrat in štirikrat prehojeno pot bronaste, za trikrat srebrne in za 

petkrat zlate. Do danes je bilo izdanih 187 značk za prehojeno Poštarsko jamsko pot, večinoma so bronaste, 

nekaj je srebrnih in nekaj zlatih. 

Leta 1996 je pri Založbi Bogataj iz Idrije izšla knjiga Slovenske legende 2. Založnik je za promocijo knjige izdal 

še dnevnike nove obhodnice Pot slovenskih legend. Tudi to obhodnico je sprejela Planinska zveza Slovenije v 

svoj register, in sicer leta 1996. Planinsko-jamarski odsek se je preimenoval v Planinsko-jamarski odsek z 

etnološko sekcijo. Na pobudo članka v reviji Naša žena, kjer je bila omenjena kontrolna točka Gore, da naj avtor 

napiše obširnejši vodnik po Poti slovenskih legend, se je Rado takoj odzval. Leta 1998 je tako izšel Vodnik in 

dnevnik po Poti slovenskih legend. Tega leta je produkcijska hiša Micom iz Ljubljane skupaj z RTV Slovenija 

začela snemati serijo z naslovom Razpoke v času, ki je omenjala tudi našo obhodnico. Do danes so bile 

podeljene 203 značke pohodnikom iz vse Slovenije in Hrvaške. 

Dokler mu je zdravje dopuščalo je bil prizadeven načelnik Planinsko-jamarskega odseka z etnološko sekcijo.  

Za svoje delo v društvu je prejel številna odlikovanja in priznanja, med njimi leta 1997 zlati znak Turistične 

zveze Slovenije. 


